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Felsó-Zemplén
M E< i.l E LEN 1K MINDEN ( 'Sl TÖU’l'ÖKÖN.

szerkesztőség:
Hova a lap Rzellenii részét illető mimlen 

közlemény intézemb'

Torök-utoza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 

Bérmenteilen levelek nem fogadtatnak el.

Nyilt-ter soronkint 20 kr.
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész évre 
Fél évre 
Negyed évre

Egye*  szám ara !<» kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési és in iljla'tn 

dijak küldendők :

Lanüesm&n B könyvnyomdája.

Utainkról.
Szomorú dolog, mikor egy főispán azt 

mondja a vármegyéjének : „Botrányos maitok 
vannak, szégveljétek magatokat !" S egv-két 
járás, a melyeknek csakugyan botrányos ütni 
vannak, elszégyenli magát, mimlenik a saját 
emberéért, a melyik hivatva volna az utak 
kiépittetésére, jókarban tartására iparkodni.

Még csak alig éve. hogy a felvidéki 
volt megyei utak jó részét a megyei úthá
lózatból kivették és viczinális utókká soroz
tál;, s már érezhetjük az intézkedés káros 
hatását. A míg az az útvonal megyei út
vonal volt, akkor a vármegye kiküldötteinek 
legalább be kellett utazóink. S mikor be
utazták és azt tapasztalták, hogy az utak 
mind jobban el vannak hanyagolva. akkor 
aztán az utak viczinálisakká siilyedtek, a 
szegény felvidéki, törvények által befizetett 
útszakasz fentartási hozzájárulási költségeket 
elnyeld a megyei utialap feneketlen gyomra 
a nélkül, hogy ez utakra a vármegye em
beremlékezet óta csak egy krajczárt is köl
tött volna. Az útvonalak degradálásánál itt- 
ott azt is eonstatálták egyidejűleg, lmgy az 
útvonal rósz, kiépítetlen. Ezért azután segély
képen az érdekelt községek természetben 
ledolgozandó, 2 évi vármegyei közmunka 
erejét kapták.

Kétségkívül a vármegye és községi 
közmunka-erő oly nagy, hogy azokkal kiváló 
utakat lehetne aránylag rövid idő alatt is

TARCZA
Csevegések egyröl-másról.

Leánykáknak való hasznos tudnivalók.;

Bizony, a jó apostoloknak sokkal könnyeb- 
ben folyt in illő tempóra dolguk, mint nekünk; 
ők bővebben kapták felülről amaz égi adományé 
kát, a melyeket Írói nyelven okos és kedves gon 
dolatoknak nevezünk. Mi már csak úgy böngész- 
szűk a jó gondolatokat (hogy előttetek kedves 
lánykák kedvesebbek legyünk szellemeskedéseink 
révén) a külföldi. sőt mint legújabban divatba jött, 
hazai Íróktól, a kiknek gyöngysorai alá odapingál- 
jnk saját neveinket.

Nekem is jobb lett volna Ián. ha már min 
den áron a Parnasszusra akarok jutni, kel évfolyam 
„Fliegende Itliitter" t, két darab Markait" kistó 
riát, néhány régi kalendáriumot csütörtökön át 
légy házasság létrejövetcléliez ugyanennyi idő 
szükséges) tanulmányozni s a jo ötleteket kiváló 
gatva, szerény nevem alatt kiboesajtani. Jaj aztán, 
génié hírébe keveredném és jobban kedvelnétek 
ti kedves lánykák engemet érdekes voltomnál 
fogva. , . ,. . ,

Óh jöjj, óh jöjj el jövendő Írói hírnevem . 
Sejtelmem van, hogy hiába várlak! Pliilosoplnal 
eredeti munkát nem tudok Írni, sem érzékeny 
novellát (a melyben Hugó báró először Amanda 
grófnőt, később önmagát lelövi, miután az álnok 
házibarátot, a lierezeget párbajban megölte ; s csak 
későbben tűnt ki, hogy a Hugó báró es Amanda 
grófnő csak oldalukon sérüllek meg s felgyógyulva, 
ismét boldogok lesznek !i Nem .ismerem én a ( reme 
I’ompadonr készítési módját, sem nem tettem hír 
névre szert uj haj- és szakálnövesztő szer feltala 
lása által sem': m úl tudtam a mai napig elsajáti 
tani az uraságoktól levetett nagvzó modort, limes 
semmi verseny lóislálószag közelemben, a miről 
mágnási rang gyanújába keveredném; idegen 

produkálni, s hogy nem igy van, annak 
oka — fájdalom — a kezelésben rejlik.

A közmunka ledolgozására a járási ut- 
mester ügyel fel. az késziti a számadásokat 
is. A felette gyakorolt felügyelet csekélynek 
bizonyult a múltban, annak bizonyul a jelen
ben. Az előtt tojással, zabbal, burgonyával, 
hasonlókkal, tehát természetben dolgozta le 
ugyan a felvidéki nép közmunka kötelezett
ségét. de mindez oly gyenge anyag vala, 
hogy a követ még sem volt képes pótolni. 
Későbben kaptunk amhicziózus utmestereket, 
700—800 frt fizetéssel, s rangosztályokba 
sorozva. Ezek némelyike ma kitüntetésben, 
jutalmazásban is részesül, a lek. vármegye 
tehát meg van velők elégedve, tini a közön
ség — sajnos — nem.

Némelyik szépszerűvel kapaczitálja a 
fiildmives népet, lmgy váltsák meg’ magokat 
a természetbeni közmunkától, s ő majd a 
váltsiíg-pénzen „más községbeliekkel" ledol
goztatja, s a melyik nem áll az alkunak, 
azt kivezényeli 30—40 kmnyi távolra az 
5-ik G-ik község határába dolgozni. S a ki 
hátralékban marad, jövőre a kétszereset kész
pénzben fizeti az utialap'ia (mert vármegyénk 
szabályrendelete igy mondja.) De meg a 
meg nem váltéi munkás, hogy menynyi 
szekatúrának van kitéve, leírhatatlan. Az 
igás nap váltságát ezek az urak 4—5 írtba, 
a kézinapét GO — 65 krba számítják, s jaj 
neked paraszt, ha meg nem váltod magad!

Már most kérdezzük: az ilyen ese- 

tollakkal nem tudok ékeskedni. Nem csodálom 
tehát bájos lánykák, ha ti nem érdeklődtök irántam, 
hiszen én csak egyszerű, szerény, őszinte ember 
hirében állok.

11a ily sokáig közönyösek maradtok irá
nyomban, agglegény leszek.

Megengedem, hogy nagy oka van e szivet 
fagyasztó közöny nek.

Nem vagyok én chieces világfi. A b-gmagasz 
tosabb irányzatú társadalmi elvek daczára, még 
a csirkehúst sem vagyok képes balkézzel enni, 
nem tudok nektek eléggé hízelegni. Kedves mamái 
toktól egy félvilág árán sem volnék képes udvar
lás árán kieszközölni egy vacsorát, még kevésbbé 
ennek élvezete közben szavaimmal reátok halmozni 
Venns szépségét, legkevésbbé szemeimet ezért a 
lovag Adoliírként hízelgőén rajtatok legeltetni.

Bizony én nem, pedig szeretlek benneteket, 
különösen, ha természetesek, ha kedvesek vagytok, 
ha szivetekben őszinteség honol a fiatalság tava
szával.

Szeretlek benneteket, de ti nem szerettek 
engem. Nem is csoda. Az en nyakkendőm nincs 
egv féltégla nagyságú s csak olcsó fekete szövet
ből készült ; selyemmel hímzett piros patkónak, 
kengyelnek, lovagostornak képe nincs rajta; sze
gény gallérom sem ér a l'tilem tetejéig; a csücskei 
sincsenek divatosan bevasalva, hiszen csak elles- 
aulám csinálta, nem Braelifeldtöl hozattam. Azon
kívül még oly gonosz vagyok, hogy sok leányka 
hiába állitgatja előttem, hogy ö valódi párisi 
dialektus szerint egészen elsajátította a tranczia 
nyelvet a felső leányiskolában s azonkívül papája 
egész háztartását is ő vezeti — nem hiszem el. 
Hanem azt már inkább el tudom hinni, hogy n 

felső leányiskola kapujánál 11 órakor minden nap 
szemérmes pirulással tekintettetek széjjel, itt vára 
kozik e a hatodik gytnnasinin daliája).

Nem is vagyok én érdemes arra, hogy szivecs- 
keitekbe vegyetek. A zsakétoni miatt épen nem. 
mert az nincs. Egv volt, azt is eladtam Pálnak, 
a ki aulipiariumában több ily hódító ruhadarabot 

lekedetek a közjó érdekében történnek-e ? 
Előniozdittatik-e ezáltal a közlekedés, jobbak 
lesznek-e utaink ? Alig hisszük.

Nézetünk szerint még az esetben is. ha 
valamelyik nmnkaköteles önként akarná 
napját az utmesternél megváltani, annak nem 
szabad e közvetítő szerepet elvállalni, mert 
azt a pénzt, melyet ő 10 — 15 — 20 községből 
ily váltság ezinien felszed, lehet, hogy el is 
költi az útra, de lehet, hogy nem. Számolni 
legalább senkiitek sem számol vele. Lehetetlen, 
hogy annak az óriási munkaerőnek látszatja 
ne volna!

De hát a jelszó: ..Megváltás." Azzal 
kap a paraszt egy nyugtát, hogy összes 
közmunkakötelezettségét lerótta, s nincs 
fennakadás a számadásnál.

Ennyit a vármegyei közmunkáról.
Több viczinális utakon látunk néha csa

patokat dolgozni egy-egy tudatlan utkaparó 
felügyelete alatt, mig az utmester ur otthon 
kaszinózik. Mert vau ám olyan ur is. még 
pedig a homonnai járásban, a ki 4 órakor 
d. u. mindennap már a kaszinóit boldogítja 
jelenlétével.

Ezek az urak különben pályát tévesztettek. 
A sportokban sokkal nagyobb tökélyre vitték, 
egyik ebben, másik abban: kitűnő kutyászok, 
vadászok és rákászok ők. csak nem mesterei 
az utaknak!

Itt 3 felső járás utmestereiről szólottánk. 
Az igazságnak tartozunk vele, hogy a kriti
kából Ilaraszthy József sztropkói ut biztost 

őriz s annak hátsó zsebéből igézőén tudja ylang 
ylang illatú zsebkendője csüeskéjét kicsüggeszteni, 
hogy ti is élvezzetek. Rettenetes ember vagyok 
én kedves leánykáim, azért jól megvigyázzátok 
azt az ifjút, a ki felétek .komoly" száudékkal 
közeledik, hogy valahogyan ne olyan legyen, 
mint én.

Azt még megbocsájthatjátok ueki.ha feje nem 
mint a dandy gallértartója, hanem mint okos 
gondolatok központja szerepel a nyakacsigájáti, 
csak az a fő, hogy czilinder legyen u tetejében, 
a melv egyszersmind lehet a „fej" ürességének 
folytatása. A sárgaczipő és selyeming azonban 
elengedhetetlen, ha ez utóbbi a gyomor ürességét 
takarja is. Monoklit hordania kelj egy ideálnak ; 
rövidlátó .azonban ne legyen, mert a rövidlátás 
miatt eredeti tárczát nem tud majd lemásolni, s 
igy irói hírnévre nem vergődhetik. Az nem baj, 
ha simaképü, derült homloku, csak jobb azonban 
olyant választani, a kinek arcián karezolások 
vannak ieredhetnek a cz.icza körmeitől is) s a ki 
sok párbajt tud felmutatni, (n melyeknek végoka 
ellenhez la felnin. , mert e jelek becsületbeli 
érzékenységre mutatnak. Az ilyen ember teljes 
biztosítékot nyújt arra nézve, — kedves leánykáim 
— hogy szobacziezustok kacsóitól még szűz a képe; 
ha nekem m in hisztek, kérdezzétek meg e tárgy

ban magukat a bérmálást osztogató eziezusokat.)
Távolitsátnk cl körötökből az olyan ifjút, a 

ki csak őszinte szemeivel és arezával beszél. Sok 
kai érdekesebb az olyan ideál, a ki beteg, blazirt 
mosolylval tekint reátok. nagy pátlioszszal beszél, 
szemeit illendően csavargatni, mutatván, hogy ő 
érettetek mennyit szenved. Még álmaitokban is 
csak oly ideált válasszatok, a ki elhalmoz benne
teket a legdrágább ajándékokkal, karpercezckkel, 
n legfinomabb ezitkrocskákkal, mert bolondsági 
bizonyítványt állít ki magáról amaz, ifjú, a ki a 
poétika*  régi szokást követve, elégnek tartja erzel 
lile kifejezésére azt, hogy egv pár szál ilsdyáes- 
kát egy szép rózsát tűz kebeletekre, Százszor 
többet ér az az ajándék, a mely értéket képvisel. 
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kiv együk, a ki ismét a k<iiinye)müségig lii- 
x adtainak él: soha sincs otthon, az időjárásra 
való tekintet nélkül az ntszakaszokon jár. 
nem cgx szer egészsége rovására is. Kár, hogv 
ö még nem lesz előléptetve, sem megjntal-

Ferde szokások.
Általánosan ismert é> szám**s  évi tapasztalat 

által szentesit*  tt tény az. hogy aki egészségesen 
született, az is marad, ha vsak egészségét önmaga 
könnyelműen tönkre nem teszi

Per*z*-  nem kell ezt sensu strictissimo venni, 
mert vannak elv bajok, mely. k ellen a legjobb 
akarattal -<111 tehetünk sokat. illetőleg beköszönté
süket meg m in akadályozhatjuk ; annál inkább is 
ki kell tehát aknáznunk azt. amit ismereteink jelen 
állasa nyújthat, nehogy félszeg elv.-kot és tanácso
kat követve, magunk kárán tanuljunk — vagy 
tanultnál!v.tzás czéljálud ma- világra kelljen utaz 
nuuk

Szándékom most ezen félszeg elvek, hogy 
ugv mondjam, babonák egyikét másikát felemlíteni, 
bár tudom azt. hogy nem épen kedvesen lesznek 
is fogadva a közletiiénynyel ellenkező dolgok.

Hiszen a társadalom az újabb ismeretek előtt 
egvhmnar meg nem hajol, azok után vagy .•<><-/ 
tendöv*  I sántikálni szeret, -zoval azon szent illeg 
nyugvásban él. hogy ha .anyánk meg nagyanyánk 
stb. ezen módon megélt, mi is csak niegleszíink 
valahogy.

Elfelejtik azonban, hogv azok egészen más 
emberek voltak A czivilizáczió haladásával lépést 
tart az eiilb*  rek testi hanyatlása ugv. hogy a mely 
kisebb bajt a régiek csak valahogy eltörték, a 
mai elpuhiillabh nemzedék már alaposan meg 
sinvli de ha ez n*  m igy. miért nv kerülnek 
mi azt a rosszat, mit apáink még m in tudtak 
elkerülni ?

A bajnak talán legtöbbször az ac oka. hogy 
az . nibviek látszólag kisebb bajaikban még a 
suli osald.akl.au is! holmi vénasszonyok tanácsál 
kérik ki és jobban hisznek az ö szavaiknak, mint 
liánm-ly tudós professzor • ■-/-/• rü fejtegetésein*  k, 
tanácsainak.

.lé. tanácscsal pedig az ilyen „javas**  asszonyok 
folyton bőven «*l  vannak látva és szívesen 
szolgálnak vele jó pénzért vagy egyébért.

Csodálatos dolog, hogv az ily természettől 
megáldott, zseniális gyógyító tehetségek mind a 
női nemből válnak ki *'-s  igazán borzasztó injnria 
előttük a magasabb kiképeztetéshez vezető utat 
elzárni !

Mit produkáltak volna ok. ha csak a „ráol 
vasán"**  elméletet sikerül tudományos elismerésre 
juttatni, vagy hogy’ többet ne említsek, ha a 
„ni*-g«sudálást “ és „szemim l megveré-st- minden 
betegség szórakozé» tény, zőjeiil sik.-rül elfogadtatni

Különben ok m in speczialisták, hanem érte 
nek mindenhez még az. angyal gyártáshoz is.

Mikor valamely házba a fúrt’. ingos gólya egy

Az n. ni baj. ha az ideál • • miatt retten, -les adó 
ságokat csinál, hisz, n a boldogító igen elhangzása 
után kifizeti azt papátok, a ki bizonyára örül, ha 
az. esküvő után is <> tarthat el b*  un*  tekét. Le. ndő 
anyóst okát körötökben megtűrni tanácsos dolog, 
mert az egy uj philosophus állítása szerint a ház 
tartásban egy cselédet pótol s lehetővé- teszi, hogy 
férjecskétek az általatok főzött ebédektől szent bor 
/alommal eltelve nem megy mindjárt a második 
mézes héten a vendéglőbe.

A bókoló ké pességnek egy férfi ideálból sem 
szabadna hiányoznia, épenugy, mint a hogv a bor 
gonyos védjegyű Pain expellernek egy háztartásban 
sem szabad m« llőzt*  tnie. Légy*  n <• képesség nagy 
és gazdag színárnyalatú : hainuszin. drapp, kék. 
zöld bókok váltakozzanak szótára gazdag ölében.

Kiállhatatlan az olyan fiatal*  inber. a ki csak 
akkor beszél, a mikor kell, de egvszersmind okosan 
s a ki az igazságot néha néha őszinte jóakarattal 
kimondja.

Hogy azok a néeetck. a mik*  t leírni bátor 
voltam, igazak, öt évi jótállást vallatok. Azért tehát 
i»*.csás-atok  meg nek*  in. kedves leány kák sok 
hibám daczára is. hiszen nem fogok köziiletek 
egyet -• in inegro/sdásodott * Iveimmel gyötörni ; 
agglegény maradok*  és ígérem, hogy minden táncz 
mulatságon a lehető legtöbbször tánczoltatlak Illeg 
beimet, k. t s m-m ugróm meg ez élvezet . lő| már 
éjfél után.

S ha a mi kedves szerk*  -sztö bácsink utján 
közlitek vel.-m a nyilvános biínliovsánatot. viszont 
szolgálatul felajánlom nekt*  k szép velin papíron a 
férjhez m.-ii*  ndo hölgy * k miatyánkját. az uj patent 
órarugó fűzők hódító élőn veiről -z.óló értek*  zése 
inét. .< bárány«-z.oml» bárányszag nélkül való elké 
szitésének titkát, pattanások elleni csalhatatlan 
szeremet és a leánykáknak telsz*,  modern bácsik 
b o v e b b leírását.

Ilt hl bílVMÍ.

• \ Mg)Hrt •-*  ■ • - I■ “•
St'rk. 

uj honpolgárral beköszönt, az első dolog, hogy a 
szomszéd asszonyok alapos vizsgálat alá veszik! 
egyik dicséri rajta süni és hosszú hajzatát, másik 
én*teljes  sipikolását. harmadik kisüti, hogy szeren 
cséré az apjára ütött, inig végre közülük egy 
észreveszi, hogy a kis gyermek eiulőmirigyében 
„ boszorkány tej**  van.

Erre a napkeleti bölcsek összedugják fejeiket 
és elhatározzák, hogy m**r*  solito meg kell fejni ; 
neki is állnak rögtön és becsületesen megdögö 
nyőzvén az ártatlan gyermek*  t. pár csepp savót 
kihúznak, mely akár Ítéletnapig ott maradhatott 
volna.

A dolog el lesz felejtve ... ;i csecsemőből 
lány ka, majd eladólány lesz és im< . ekkor boszulja 
magát az ilyen boszorkány t*  j kihúzás, inért az 
erős nyomások folytán azon h.-ly en lob. Ii<-gesedes 
és zsugorodás áll be, mi miatt e helyen a testi 
fejlődés vi.—zamarad. Ha . zen hiány t kozmetikai 
szempontból, hogy ne mondjam ki. egy giimmi 
lahdác-ka helyettesítheti is. majd meg fogja az 
illet*,  sinhni akkor, mikor a gyermekét tápláló 
anyag hiányozni fog.

Nem kevésbé elterjedt nézet az. hegy a 
gyermekek fogzásával jár**  bajok nem gyógyítón 
d*>k,  mert majd elmúlnak azok, ha kijönnek a 
fogak ; pedig természetes dolog, és könnyen felfog 
ható, hogy ha egy gyerin*  knél be is állott a fog 
zás ez. alatt bármely betegséget pl. erős bél 
hurutot megkaphat, m*  ly halálát is okozhatja !

\’agv azt gondolják az illetők, hogy a fogzás 
minden baj ellen immunitást nyújt ? Ezt talán 
még maguk sem hiszik, pedig ez volna gondolko 
zásuk egyszerű következménye.

De hagyjuk még ezt is és „Risum teneatis**  
miiven hatalmak s eszközzel indulnak a fogzási 
fájdalmak és bajok elhárítására: egy madzagra 
télvarnak egy kis vászonzacskót, bele tesznek, 
ha jól kivett*  m. valami podrót és a gyermek 
ny okába akasztják !

'lessék elhinni, jobban félnek e rettentő 
talizmántól a baczillusok, mint a verebek a ka 
zalra állított ijesztőtől.

Felesleges talán emlitenem, id< jekorán 
igénybe v.-tt szakszerű kezdessél a sokszor csekély 
nek látszó, de komoly baj idejét lehet venni, mig 
igy a következmények kiszámithatlanok.

Ezen sorok közül, azt hiszem, sokan fognak 
-íját véleményükre bukkanni, mikor elmondom, 
hogy általános azon nézet, miszerint az orr- és 
aranyer*  s vérzések az egészségre igen jó behatás
sal vannak és megjelenésük kedvező ómennek 
tekintendő.

No ezt régente még szaki*  fiiak is igv tar 
tolták, akkorában még azt hitték, hogy bizonyos 
ártalmas any agok okoznak minden b*  t*  gség*  t és 
a v*'rz«'s  beálltával a .matéria peecasu eltávozik, 
még pedig minél előbb, annál jobb, mert *-záltal  
a b*  lég mintegy megtisztul.

Hosszú azonban már .azon idő, mióta ezen 
elv meg lett döntve *-s  méltán csodálatra gerjeszt, 
hogv az * z iránti modernebb nézetek még mindég 
mm bir a közönség körében lábra kapni.

Tudvalevőleg a vér (degeiidő mennyi és 
minősége szükséges az emberi és általában az 
állatszervezet fennállásához, mert ez veszi fel a 
levególxd az élenyt oxvdatio) és az emésztő 
csatornából a táplálékot :anyagcsere . ez hordja 
szét mindezeket a szervezet összes szerveihez és 
sejtjp-ihez.

Senki sem k< telk*-dtli*  tik tehát, hogy minél 
több vér van a szervezetben, annál tökéletesebbek 
h?szn*  k az életbevágó folyamatok és a jó állapot 
roszra fordulása annál könnyebben lesz kiégvén 
lith*  tő, mert hogy hasonlattal éljek, ha Rothschild 
egy milliót elveszít, azt fel sem veszi, mig egy 
szegény embert százasbankó elvesztése is tönkre 
tehet.

Az „aranyér*  elnevezését tehát homlokegye 
n*  st a régi magyarázattal elfogadhatjuk oly érte 
I*  inben, hogv rajta arany értékű anyag távozik el.

Az orrvérzésekre természtszerüen ugyanezek 
állanak.

Ebből kifolyólag no igen örüljön azon bárki, 
ha orrav 're megindul, mert annak vagy valamely’ 
localis •űrhaj az oka, m*dy  legtöbbször gyógyítható 
vagy örökölt vérzékenység, mdy igen gyakran xá 
ratlanul fellépő orrvérzésben nyilatkozik és az el 
vérzés veszélyét rejti magában

l)e ha m in is lesz a baj oly végzetes, gon 
dőljük csak el milyen kár a szervezetre az. ha 
• gy liter vagy néha több vért elveszt, tekintetbe 
véve, hogy ily baj legtöbbször különben m-m 
egészséges eml>oreket keres fel, kiknél az igen 
nagy borzalommal emlegetett vérujképzödés is. 
gy • ngeségükm’l fogva, renyhén vagy egy általában 
n< m megy !

Igyekezzünk tehát az ily vérzés bekövetkezé
sének útját vágatni, 'agy ha már megtörtént, szak 
avatott kezek által rögtön megszüntető 1 ni.

Végre m in mulaszthatom el megemlékezni 
azon szent megnyugvásról, melylvel saisonszerii 
l»*  t«-gségünk, a kedves nátha fogadtatik.

Korántsem oly közönyös dolog ez. mert beszé
dünket dunnyogóvá. légzésünket mhézzé teszi 
t*  jfájás és sok egyébb betegséghez v. ze|. valamint 
elhanyagolva, c supa daczból örökös t uhi.lonunkká 
lesz.

nátlm is Ili teken át eltollliatja szaglásunl 
elvesztettük egy i.liáe a jó levegő 

kiirillniénj

Már pedig az ily idült nátha oly oitbajuk 
okozója tnelv miatt ’ belőle rettentő biiz áramlik 
műidén lőgvótelnól, úgy hogy az illető közelében 
alig lehet tartózkodni, zárt helyiségben éppen nem 
lehet vele megférni.

Más esetekben pedig a szagloerzek elpusztít- 
Hsát okozza. Különben azt hiszem, hogy kevés 
ember van, a ki nem tapasztalta, hogy e heveny 
nátha is heteken át elfolthatja szaglásunkat és ezzel 
elvesztettük egv időre a jó levegőt ellenőrző 
szervünket; mely körülmény mint arról az 
irodalomban esetek vannak feljegyezve, végzetessé 
válhat.

Persze hiába ad a természet azoknak ellenőrt, 
kik ha a szobájukba rósz szagú levegőt éreznek, 
rögtön illatos füstidőkhöz folyamodnak. Ezen cse 
lékedet lelett határozott rosszalásunkat kell kife
jezni !

A rósz >zag azt jelenti, hogy szobánk levegője 
bármely ok folytán tisztátalan; miből kifolyólag a 
szellőztetés haladéktalanul megejtendő és nem kell 
orrunkat holmi illatos dolgokkal elámitani, mert 
ezzel csak magunkat csaljuk, magunknak ártunk, 

rerim'-szelbzerüen haszontalan ezt olyanok 
• lőtt kifejteni, kiknél télen az ablak be van tapasztva 
sicz.'l é-s ha ily énekhez belé-piink Pcttenkoffer 

tudós tanácsa szerint első kötelességünk az ablakot 
beülni.

\ é-gre. hogv megmutassam mily kellemetlen 
ség. kei okozhat a nátha, fch-mlitek egy esetet, 
melyet most nem ré-g láttam. Egy busz év. s 
íiatal emlu-r jelentkezett a rendi-lésnél és pityer. gve 
elbeszéli, hogy ő már régen náthás, de 2 hete 
olv erős mé-rtékbi n lépett fel nála, hogy sem aludni, 
sem dolgozni nem tud !

Ily tünetek létrehozására képes ezen általáno
san lenézett betegség úgy, hogy megérdemli a ko
molyabb elbánást és el is kell követni mindent, 
hogy tőle megszabaduljunk!

Ezekk*  I egy néhányat akartam felsorolni azon 
téves nevezetekből, melyek tudomásom szerint a 
közönségnél el vannak terjedve és az egészségre 
határozottan károsan halnak.

Hogy hazánkban a népesedés nem üti meg 
a kívánt mértéket, abban fontos tényezőnek tartom 
hogy a mocsarak lecsapolásával kevesebb uj hon
polgárt hozó gólya tartózko.lik nálunk, mégis azt 
hiszem, hogy az egészségügyi szabályok elhanya 
golása és az ésszerűtlen életmód erre- igen nagy 
befolyással van.

boktor.

Vegyes hírek.
Városi K’özijiflilén. Városunk képvise 

lőtestiilete f. hó 24 én közgyűlést tart, mely alka 
lommal igen fontos tárgyak is kerülnek elbírálás 
alá. A többek közt tárgyalás alá jön az uugvár- 
nagymihályi helyiérdekű vasútnál vásárlandó törzs
részvény ügye, az iskolaépítkezés, a tanítói nyug 
dij törlése, illetve a város által ez ügyben tulfizetett 
7x5 frtny i összeg hovaforditása, a török- és béres 
utczák szabályozása, a városi jegyző szabadságo
lása. stb. A közgyűlés lefolyásáról kimerítő tudó
sítást fogunk közölni.

A mAlcxal fürdő meynyitőna. Va 
sárnap ment végbe a málezai uj gyógyfürdő meg
nyitása. A megnyitási ünnepélyen részt vett nem
csak a környék igazi szint java, de távolabbi he
lyekről is igen tekintélyes számban voltak jelen, 
mi csak a Stépán Gábor név varázserejének tulajdo
nítható. Valóban élvezet volt látni azt a hölgykoszo- 
rut. mely a legszebb rózsákból és rózsabimbókból 
állott Egész nap a legvigabb hangulat uralkodott, 
este pedig ezt a hangulatot csak fokozta a fiatal 
ság táncza. mely egész reggelig tartott. — Itt em
lítjük meg, hogy a fürdőt igénybe vevők száma 
folyton emelkedik és naponta fürödnek ’40 80-an, 
kik kivétel nélkül dicsérik a viz jótékony hatását.

A nxhiiyuxgató lerrtr. Ayh Aladár 
színigazgató, ki társulatával városunkba akart 
jönni e hó elején, idejövetelét elhalasztotta, minek 
okát a következő hozzánk intézett levélben ho/.za 
köztudamásra : „Tekintetes szerkesztő ur! Kérem 
b< esés lapjában szíveskedjék közzétenni, hogy 
az ottani saisont juliu*  közepén kezdem meg. 
Egyrészt azért, mert meghívást kaptam néhány 
előadás tartására Tisza l'jlakra és Beregszászra, 
másrészt pedig azt hiszem, hogy ott is aratás után 
jobb saisonra lesz kilátás, mint jelenleg. Még egy
ezer kén-in. Ix-cses lapjának legközelebbi számában 
közétenni, hogy a közönség tájékozva legyen be 
m m jövt-tclem okáról. T. I’jlak, 1*97  junius 12. 
Kiváló tisztelettel A;/h Aladár szinigazgtó.

A kőrhőxi gondnoknág Ugychnébr. 
Mimh-n jobbérzésü ember nn-gbotránkozva látta és 
látja, hogy a közkórháziján elhaltak koporsóját egy 
kétkerekű talyigán az állandó „halotthuző*  az útba
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eső korcsma mellett levő csűrnél megpihented és 
minden őrizet hátrahagyása nélkül, bemegy a 
korcsmába pálinkázni. Azt hisszük pedig, hogy ez 
nincs rendén, mert végre is csak annyi kegyelettel 
kell lenni egyik emberin k a másik iránt, hogy az 
utolsó ut megtétele közben nem illő azt a legtöbb 
esetben amúgy is elhagyatott koporsót a korcsma 
ele állítani. Reméljük, hogy a kórház derék gond
noka azonnal megszünteti ezt az embertelen el 
járást és mm lesz többé alkalma az embervkm k 
e tekintetben jogos megbotránkozásukat nyíl 
vánitani.

— Hotrányon utak. A hoinonna görögi ny 
jankóczi útvonal Vitézvágás halárában botrányos 
állapotban van. Úgyszintén az útvonal miitárgyai 
Göröginyétől kezdve Jankóczig, annyira hogy az 
utazás ez utón veszélyes és állatkínzó. Szinte 
hihetetlen egy olyan vármegyében, a hol az úti 
alapból viczinális vasúti consorciumoknak Goj m m » írt 
segélyt tudnak megszavazni. De hát a inig a tér 
inészetben ledolgozni rendelt utimunkától a nép 
az utibiztos uraknál pénzzel váltja meg magát, 
addig ez igy fog maradni mindig.

I porosok' tiltakozása. Múlt szombaton 
adatott be G<> ezer iparos nevében a tiltakozó kér
vény a képviselőházhoz, a kvótaemelés ellen. 152 
ipartársulat csatlakozott a kérvényhez, s ez maga 
is szép hazafias tett. „Kisiparunk szemmel látható 
hanyatlása, napról napra emelkedő közterhek. az 
országra nehezülő gazdasági válság és azon pénz 
beli veszteségek, melyek hazánkat a közös vám 
terület fentartása folytán érik, Magyarország köz 
lakosságának teherviselő képességét ma már az el 
nem viselh,‘tőségig fokozták. Polgáraink nagyobb 
része, kisebb iparosaink pedig valamennyien el
jutottak a közteher viselés azon határáig, melyen 
túl a létért való küzdelem már vergődéssé fajul." 
így szólt a 60 ezer iparos az országgyűléshez. Ez 
egyszersmind az ország összes ipara nyomorúságá
nak igazi képe. Az iparosok élete ebben az or
szágban többé nem küzdelem, hanem csak vergődés 
a létért. Nem csak belső intézményeink hiányossága, 
s erőforrásaink elhanyagolása s pangása folytán, 
hanem mint a kérvény’ is mondja, a közös vám 
terület fentarlásából eredő s főleg az. iparosokat 
sújtó elnyomatás iszonyú béklyója következtében.

— Tanítói gyűlés. A felső zempléni ev. 
ref. tanító egyesület abarai köre ez évi romles ér- 
tekezleti gyűlését f. hó 9-én, Nagy Ráskán tartotta 
inog. A következő tételek lettek megvitatva: 1. 
Tehet-e a tanító az alkoholizmus ellen ? 2. A magyar
nyelvtan tanítása a népiskolában. 3. Énektanítás a 
népiskolában. Indítvány tétetett az iránt, hogy az 
abarai kiír javasolja a közgyűlés előtt, miszerint a 
felső zempléni ev. ref. tanító egyesület az ev. ref. 
tanítók országos egyesületébe lépjen be. A kör 
munkálkodásáról a közgyűlés előtt referálni Fábián 
István abarai tanító s köri értekezleti jegyző bíza
tott meg. A nagy ráskai ev. ref. egy ház szomorú 
szegénységi bizonyítványt állított ki magáról ak 
kor. midőn a körhöz tartozó tanítóknak mindig s 
mindenütt megadott ellátást megtagadta. De nem 
csodálkozunk. Hát hogyan kerülne Nagy Ráskára 
annyi felfogás, mely annyira felvilágosult lenne, 
miszerint a tanítói értekezletekből eredő erkölcsi 
hasznot kizárólag az iskola javára betudni képes 
volna. Ha pedig ellenkezőleg áll a dolog, akkor 
iszonyú kérges ridegséggel állunk szemben, mely 
produkált mértékben csak Nagy Ráskán nyilvánul 
hat. Máskor több előzékenységet várunk.

— Jótékonyság. Widder testvérik Buda
pestről a következő, .SVé/xíw Gábor nagybirtokoshoz 
intézett levél kíséretében adomány oztak a málczai 
fürdő megnyitása alkalmából a szegénysorai! 
fürdőzők gyámolitására 50 forintot : „Budapest, 1*97.  
június 11. Nagyságos Elnök ur! Köszönettel vettük 
Nagyságod becses meghívását a f. hó 13 án tar 
tandó fürdő megnyitási ünnepély éle z és rendkívül 
sajnáljuk, hogy azon személyesen meg in ni jelen 
hetünk. Nem mulaszthatjuk el azonban Nagy 
ságodnak ezen emberbaráli és nemes szívről 
tanúskodó alkotásához őszinte üdvkivánatninkat 
kifejezni. Engedje meg Nagyságod, hogy a szegény 
sorsú fürdőzők gyámolitásához egy csekélységgel 
mi is hozzájárulhassunk, a mely czélra 50 forintot 
ide mellékelni bátrak vagyunk. Mély tisztelettel 
IFiWcZrr testvérek.

— Táriratok föladása posta utján. 
Sok kellemetlenség származott egyesekre nézve 
abból, hogy nincsen minden postahivatalnál táviró 
hivatal is. Több óra járásnyira is el kellett ko 
csikázniok akármily esetben, inig elérték a táviró 
állomást. A posta és táviróigazgatóság újabban se
gített e bajon. Zárt levelezőlapokhoz hasonló távirat 
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lapokat hozott forgalomba, amelyek 31 krajezárért 
árusittatnak. E zárt lapokra az • mber túlírja a 
távirat szövegét s egyszerűen postára adja, a nn ly 
azt expressz levelek módjára dijin*  ntesen továbbítja 
a legközelebbi táviróáíloniásig, hounét aztán a 
telegramul rendeltetési helyére küldetik. Lehet 
ajánlva is föladni c lapokat, de akkor hl kr. fizetendő 
az ajánlásért, Tiz szón felül minden szóért a lapok 
arán telül 3 krt k- II fizetni. Az elrontott távirat 
lapok I krajezár ráfizetés mellett becseréltetnek.

Ttezák szabályozása. A város a ta
nítói nyugdijakra körülbelül MIMI írttal fizetett 
többet, mint a m>nnyit tényleg kellett volna. miért 
is most a vallás és közoktatásiigvi miniszter a 
jelzett összeget a város rendelkezésére bocsájtotta, 
illetőleg visszautalványozta. Mint értesülünk, a 
város főbírája az e hó 2 I < n tartandó városi köz 
gyűlésen indítványozni fogja, hogy ez az összeg 
fordittassék a botrányos állapotban levő török 
utcza szabályozásár i. Azt hisszük, a város alvói 
kivétel nélkül helyeselni fogják a főbíró tervét és 
hozzájárulnak annak megvalósításához, már csak 
azért is. mert er.zel a városra nézve egy szégv n- 
letes állapot megszüntetése lesz éléivé.

t'anditátio. Az alsó zempléni ev. ref. 
egyházmegyében a hegyalja harangodi h lkészi 
értekezleten az üresedésbe levő egyházi hivalaira 
az egyházkerületnél világi fójegyzóségre .\Lbi<n 
Bertalan borsod megy, i főjegyző, egyházkerületi 
világi taiiácsbiroságra Dókitx ti villa sárospataki 
főiskolai algondnok é-s zempléiivárm<-gye főjegyzője, 
egyházmegyei főjegyzői hivatalra lL:z*cr  Emil 
tállyai lelkész lettek kijelölve. Az egyházmegyei 
tanácsbirói állásra nézve nem történt megállapodás.

Magyarosodét tötök. Zemplónmegv*  
Butka k özségében örvendetes módon magyarosodik 
a tót lakosság, a kedvező jelenség különösen a római 
katholikus iskolának köszönhető, mely Gerirh Gyula 
plébános czéltudatos vezetése mellett nagy hasznára 
van a magyar hazafiság ügyének. Az iskola segít
ségével elért dicséretes eredményről nagy mérték 
ben tanúskodik a napokban tartott évzáró vizsgálat, 
melyen a környék egész intelligenczáija megjelent. 
A tol gyermekek a legnagyobb szabatossággal és 
értelniességgel válaszoltak s az egy házi ém kek 
után érzt-ssi-l dalolták el a Himnusz és a Szózat 
strófáit. Ilerczeg Lobkovitz hadtestparancsnok ne
vében. a ki a plébánia kegy ura. llaidinger Ltván 
jószágigazgató jutalomdijat tűzött ki a magyar 
nyelvben legnagyobb jártasságot és szorgalmat 
tanúsított tót iskolás gyermekek részére.

Toke-Trrrbrs és ridékr gazda kö~ 
ziinségr 1S97. évi június hó 19 én a .('' rjei 
erdődben Rácz Jani kassai zenekarának közre 
működése mellett zártkörű nyári tánczmulatságol 
rendez. Kezdete délután 3 és fél é>rak<*r.  Kedve 
zőtlen idő esetén a mulatság Userjén, egy ez 
alkalomra átalakított kény eim*  s épületben tartatik 
meg. Vasúton érkező vendégek kéretm k jövet*  löket 
Szalay Béla urr.d tudatni. Eogatok elhelyezéséről 
gondoskodva lesz.

— Áthelyezés. ILaikus Béla homonnai és 
Sztioik" István szerencsi kir. járásbirósági Írnokok 
kölcsönösen áthelyeztettek.

— Gazdasági tudósító, A földmivelés 
ügyi m. kir. miniszter — Jlo.m- Jenő matyasóezi 
lakost Zemplénvármegy’e varaimén járására nézve 
— az állandó gazdasági tudósitói tiszttel bízta 
meg.

— O" pénzügyi tanácsos. A király 
JÍ/mAs Endre sátoraljaújhelyi pénzügyi titkár, he
lyettes pénzügy igazgatónak, a pénzügyi tanácsosi 
czimet adományozta.

— Iskolalátogatás. A felső-zempléni ev. 
ref. egyházmegye báné»czi iskolalátogatási körében 
ILdka József és Nipriczkey Pál iskolalátogatok 
június 2 án. 4 én és II «'n teljesítették »z iskola 
látogatást s ezen iskolalátogatás eredmény*  ez: a 
deregnyői ev. ref. iskolában a tanítás eredménye 
kitömi, a szalukihan dicséretes, a lasztoinérib.an 
kitűnő, a báímcziban kitűnő, a vásárhelyiben di
cséretes, a murvaiban dicséretes, a nagyinihál'i 
állami iskolában az • v. ref. gyermekek valláslani 
tási eredménye kitűnő, a gatályiban : dicséretes. 
Különösen felellllilésre limitéi ILudxzkb János bá 
nóczi fanitéi szorgalma és tanilásb*  li ügyessége, 
mely « tót gyermekek szép, magyar feleleteiből 
tűnt ki. Ha inindenik tanító ezen a tótajku vi 
dókén igy teljesítené kötelességét, akkor m in a 
magyar, hanem a tót szé> lenne ritka ezen a vi 
déken .*

— Temetés. Múlt csütörtökön délután 
temették a helybeli közkórházból Iheztoui Lajos 
gálszécsi írnokot. A temetésen Gálszécsről sokan 
vettek részt, különösmi szép< n volt képviselve a 
föszolgabiróság és járásbíróság. Viiáyli József 
lasztoméri ev. ref. lelkész megható gyászb*  széd< 
után a halottat a helybeli köztem*-tőbe  kisérték.

— (hunibusz-közlekeslés. A azobránczi 
fürdő és Nagy Mihály között naponta omnibusz 
közlekedés létesittetvtt. Az omnibusz a Harsai- 
féle vendég|öto| indul.

Tűz. E. hé) 7 én esti I 1 órakor Rafajóczon 
\\\o,xi) xtrt»n W’olf korcsmár*»s  házában tűz ütött 
ki. A lakóház és istáll**  teljesen leégett, a benne 
volt ingóságokat azonban mind sikerült kihordani 
idejekorán. Hogy a tűz tovább nem terjedt, az 
egész község lakossága oltási igyekezetének, de 
különösen A7óíA/Endre g. katli. lelkésznek köszön 
liető, a ki a tűz lokalizálásáig a vezetésben és 
oltásban kiválóan kitünt**tt<-  magát. A tűz oka 
ismeretlen, azonban sokan vannak, kik öngyujtást 
emlegetnek.

Gyufuadó. N« ni illessz*  vagyunk már 
az agglegény adótól sem. mert az állami pénztár 
mérlegét nagyon ingatja a kvóta fölemelés. A pénz 
ügy minisztériumban mar eros*n  dolgoznak a gyufa 
a<l*»  behozatalán s még ez ••vben törvénnyé akarják 
ein*  lni, igy aztán majd igazán kezdhetjük a gyújtón 
is a takarékosságot.

Feltört templom-pénztár. Jakusócz. 
sztropkojárási k<">zségben f. h*»  7 en *‘jjel ismeret 
h u leth .> k a templom pénztárát feltörték s az 
abban talált ö>sz*  sen 1 frt és néhány krajezárt 
magukkal vittek.

.^ai .i^patakon f. hu 12 én 
<1. u. 5 makor ltaráth Adám \ 11. oszt. gymn. 
tanuló, eddig ismeretlen okbé»I agyonlőtt*  magát. 
Temetést f. hó I I < n *1.  e. I” órakor ment véglie.

Táneztanitas. Mint értesülünk, (Hűek 
bácsi, ki városunkban is ertdménynyel s már több 
Ízben tánezórákat adott és a kit tanítványai min 
demitt annyira megk (Íveltek, e napokban vár*)  
sunkba jő és m*-gkezdi  a támztanitást.

Egy óriási óra. Filaddjia városában 
van jelenleg a legnagyobb óra. A villamosán ki
világított óralap átmérője 20 méter. A nagy mu
tató, a melyet kényelmesen használhatnának padló
gerendának is. I méter hosszú, a kis mutató pedig 
2 es fél méter. Az időt jelző harang 25 tonna nehéz. 
A pinezében elhelyezett gőzgép szolgál arra, hogy 
az ura óriást felhúzzák, egy másik gép pedig a 
világítást *‘szközli. Az óra a városháza tornyán van 
és a város mi mién részéből látható.

Iskolai hír. A homonnai filsökercsk. 
tskoli növ. ndék*  k ez idei szóbeli érettségi vizsgá
latán a k*  resk*  d« !mi minisztérium részéről /><»/ 
Jenő kassai k*  ieskedelmi és iparkamarai titkár, 
a vallá > és közoktatásügyi minisztérium részéről 
pellig Kariul.)- Béla voltak miniszteri biztosok.

/Z///H en. lEóc Izidor, ügynök, i. h«’» 
15 én vezette oltárhoz Homonim sz*'p*  inek egyikét. 
l’ráálmom L*  nk«*  kisasszony t.

— A gazda közön sey figyelmébe. A 
kim-stár állal kedvezmény*  zett mérsék*  It áru 
marha"" városunkban kizárólag (iliick Mór keres 
kedésében kapható. A s«» ára z>ák nélkül 6 frt kr. 
1< m i kilogrammonként.

— A kosuróczi erdők cserjéseiben mint 
egy 10 hónapja fáczánok tartózkodnak. A vadászok 
természetesen nem zavarják okét. Kosaróczon 
különben, melynek halárában folyó Olyka patak 
vidrai és halaival a Laborcz folyóval csaknem 
egyrangu, már vadkacsák, vadlibák, sőt egy gém 
is jelentkeztek az elmúlt évben.

— Helyettesítések. A négy heti fogyver- 
gyakorlatra bevonult Jtltntk Gyula szolgabirót 
ISpieleidnry Barna közigazgatási gyakornok, — az 
egészségnek helyr*  állítása czéljából fürdőbe utazó 
7b'M Árpád városi jegyzőt pedig SztruhaLi János 
pazdivsi anyak nyvvezető, fogják helyesitiuii.

Gyászhir. ILáy ( sárospataki föld 
birtokos egyeli*  n kis fiacskája f. hó 12 <*n  jobb 
letre szenderült. A melyen sújtott szülök veszte 
ségében egész Sárospatak város osztozik.

hinni etikett. A ni*  nni» i birodalomban 
tudvah v**!*  g a hétköznapi életnek annyi ceremóniája 
és elvan * likeltszabáiyai vannak, a melyek az 
európtti ■ miiért a legnagyobb mértekben m« glepik. 
Ein, szabályok szerint az egymáshoz i*legeii  kínaiak 
között a társalgás úgy alakul, hogy mindegyik a 
másikat udvariasságokkal eihaunozni igyekszik és 
mindent, ami a másiké, hízelgő jelzőkkel illeti, 
a maga személyét pedig lehetőleg lealacsonyítani 
tön kszik. A szokásos üdvözlés*  k után körülbelül 
igy alakul a diskurzus : „Mi a nagyralx-c.sült neve ?u 
„Teljes jelentéktelen cin*  vezésem Wau li." .Hol 
van leinek palotája ?" — „Rongyos czigányputrim 
Snehonbnn van." — Hányán vannak kitűnő gyér 
mekei?" - J ’l komisz, elvet,műit kölykoin van." 

„Hogy mint all felséges, előkelő nejének drága 
egészsége?" „Az ocsmány, vén fehérszemóly 
majd kicsattan a bűiéből." Az udvariasság ez 
a neme ránk európaiakra legalább is meglepő.

l <‘lrl-ö /< rk- -/.tó iiá! I i/wos.
Kiad.- tulaj,Ion.. isnub sátán H.
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Nyílt-tér.
E«m rovat aiaii kuxl»tt*>kt<rt  mm vállai felelőaséget u wrri.)

Egy fedeles, kék szövettel bé
lelt vis á vis üléssel és 2 lámpás
sal ellátott jó karban levő

KOCSI 

eladó. Hol? megmondja a kiadó
hivatal.

Tisztelettel hozom a nagvénleinii kö
zönség l». tudomására, Iu»g>

Ungvár és Nagy-Mihály között

Társaskocsi 
közlekedést 

létesítettem.

Indal fél 6 órakor reggel Ungvárról.
Szob rá n ez r a érk. d. e. 8 órakor, 
N.-Mihályra .. .. /M
N.-Mihályról indul fél 1 órakor d. u. 
Szobránezra érk. fél ,‘i ár. d. a. 
Unfírárrn „ „ ö ..............

D IT JílK: :
Szobranczig podgyasz nélkül 80 kr
Ungvartol-Nagy-Mihalyig „ „ 1 frl 20 „

Podgyasz ara súly es nagyság szerint 
Tisztelettel

G-rosz I_>a.jos,
1 társaskoesi tulajdonos.

lo-ji. ... iiös. -z.

s'J7. Tk.

Árverési hirdetmény kivonat.
A nagymihályi kir. járásbíróság mint telek 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogt az „osztrák 
központi földhitelbank" és a nagymihályi takarék
pénztár vegrrhajtatóknak, — néhai Gróf 
István örökösei végrehajtást szenvedettek elírni 
159.172 fii és 38.5m frt és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a is. a.-ujhelyi kir. törvényszék a nagy 
mihálvi kir. járásbíróság területén h-vő. Sztára és 
Krivostván községekben és azok határában fekvő 
a sztárai 1 só számú tjkvben. A 1. 1. 6. lo. 11. 
15—22. 26 és 27 sor 1. 84. 119. 120. 570. 9t»7. 
1077 lo7M 1115. 1218. 1220. 1242 1252. 1317. 
1354 6 és 1355 1358 f hrsz.ámok alatt foglalt
nemesi birtokra x3.30o frt kikiáltási árban. a 
sztárai 223 ik számú tjkvben A. 1. I -7 sorszám 
alatt foglalt ingatlanokra 48 085 frt kikiáltási ál
ban: a sztárai 51 sz. tjkvlx n 57 hiszám. a sztárai 
91 sz. tjkvben 48 hrszám. a sztárai |O9. számú 
tjkvben 120 hrsz. alatt felveti z.s« ||érs«'g földtulaj
donjogára egyenkint 2o -2o frt kikiáltási árban, 
a sztárai 55 sz. tjkvben 65 hrsz. alatt felvett z.sel 
térség földtulajdonjogára 38 fit kikiáltási árban, — 
a sztárai I2O sz. tjkvben 134 hrszám alatt felvett 
zsellérség földtulajdonjogára 57 fit kikiáltási ál
ban, a sztárai 189 számú tjkvben 1223 hrsz. alatt 
felvett szellőre 218 frt kikiáltási árban. ;l sztárai 207 
sz. tjkvben 1287 hrsz. alatt felveti szellőre 418 frt. a 
sztárai 219. számú tjkvben 1295 hrszám alatt fel 
vett szellőre 822 Irt kikiáltási árban. a sztárai 
67 sz. tjkvlien 73 hrsz. a sztárai 68 sz. íjkvhen 
74 hrszám a sztárai fi5 sz. tjkvben 71 hrsz. a sztárai 
72 sz. tjkvben 78 hrsz. a sztárai 73 >z. tjk\ ben 79 hsz. 
a sztarai 75 sz. tjkvlien 8| és 82 hrsz. a sztárai 
7<» sz. tjkvben 81 és 82 hrsz. — a sztárai 77 sz. 
tjkvben 83 hrsz. a sztárai 8| -z. tjkvben 89 hrsz 
a sztárai 82 sz. tjkvben '.Ml hrsz. a «• ’.rai >3 sz. 
tjkvben 91 hrsz. a sztárai 93 számú tjkvben lol

hrsz. a sztárai 122 számú fjkvlten l.»6 hrszám 
alatt felvett zsellcrségek földtulajdonjogára egyen 
kint 16O--160 frt kikiálási árban. - a sztárai 
66 számú tjkvben 72 hrszámra a sztárai <54 
sz tjkvben 70 hrsz, a sztárai 69 sz. tjkvben 7.» 
< s 7l» hrsz. a sztárai 70 sz. tjkvben 75 és, 7<» 
hrszám. a sztárai 71 sz. tjkvben 77 hrsz. a sztárai 
7 4 sz tjkvben 79 80 hrszám. a sztárai 78 sz. 
tjkvben 85 hrszám, a sztárai 79 sz. tjkvben 86 
hrsz. a sztárai 80 számú tjkvben 87 hrszám 
alatt felvett zsellérségek fiildíiilajdonjogára egyen 
kint .30 30 frt kikiáltási árban; a sztárai 112 sz.
tjkvben 128 hrsz. alatt felvett zséllérség fÜldtulnj 
dón jogára 2oo frt. végül a krivostyani 132 sz. 
tjkvben A. 1. 2. sor 1187 hrsz. alatt felvett ingat 
lanságra 32 frt kikiáltási árban a nyilvános biroi 
árverést elrendeli és hogy a fent megjelölt ingat 
lanok az 1897. évi szeptember hó 13 ik • s< tleg 
következő napjain mindenkor délelőtti 9 órakor 
az alólirt nagymihályi kir. járásbiróság mint tkvi 
hatóság hivatalos helviségében N igv Mihályban 
megtartandó bírói árveresen megállapított kikial 
tási áron alól is elfog adatni.

Árverezni szándékozok tartoznak az ingat 
lanok becsárának 10" „ át kézpénzben vagy az 
1881. évi L.X. t. ez. 42 ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó I én 3333 
szám alatt kelt igazságügyministeri rendelet 8 íj ában 
kijelölt, óvadékképes értők papírban a kiküldött 
ke/ejll- / lelelllli .1. 1881. CVl LX. I CB. 170.
íj a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elösmer 
vényt átszolgáltalni.

Kir. járásbiróság 
M illái von. 1897. május

mint tkvi hatóságnál Nagy 
hó 18 áll

Sfcultcty, kir. Mini

l-.’.ís. szám
ls«.»7. Tk.

Árverési hirdetmény.
A nagymihályi kir. járásbiróság mint telek 

könyvi hatóság közhírré- teszi, hogy Szoroka 
Péter végrehajtatónak Manzezibruch János végre
hajtást szenvedő elleni 285 frt tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a s. a iijhelyi 
kir. törvényszék, a nagymihályi kir. járásbiróság) 
területén lévő Nagy Mihály községben fekvő a nagy 
mihályi 119-ik számú tel« kji-gyzőkönyvben A 12. 
sor 3<55 a és 367 g hr. számú ház belsőség és 
kertből |». 6 alatt Maszczibriirh János 45 57 ed 
részben megillető ingatlan jutalékra az árverést 
567 frt bán ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a feiinebb megjelölt ingatlan az 
Itt 9 7 évi augusztus hó 17-ik napján d. e. 
3 Órakor Nagy Mihályban a kir. tlkvi hatóság 
helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
h< csárának 1O" „ át vagyis 56 frt 70 kit kész 
pénzben, vagy az 1881. (iflt. cz. 42. íjában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi november 
hó 1 én 3333. szám alatt kelt igazságügy minisbri 
rend*  lel 8. íjában, kijelölt óvadékképes értékpapír 
bán a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. tío 
1. ez. 170 íj a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt át szolgáltatni.

Kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóságnál 
Nagy Mihályon 1897. május hó 26 án.

Sk ültét y kir. albiró.
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Nyomatott Landesman B. könyvnyomdájában. -

Van szerencsénk a n. é. közönség szives tudomására adni, miszerint 
a több év óta üzemben lévő

NAGYMIHÁLYI SÖRFŐZDE ÉS MALÁTAGYÁR 
jó hírnevét megalapítva, az újkor igényeinek megfelelő átalakításokkal 
gépben-iidezésckkel tovább működve, a n. é. közönség által megkedvelt 

ászok-, márcziusí- és dupla márcziusi 
• liord.ó-„ valamint palaczlcsörét, —
.... idol! tekinteti), n megfelelő alakban és minőségijén, a t. sörfogvasztó kö
zönség és t. vendéglős urak szives figyelmébe ajánlja.

A sörfőzde a reá vonatkozó liolyi viszonyokat előnyösen felhasználva, 
azon kellemes helyzi lb< n vall, miszerint az iránválian támasztott legkénve 
sebb igényeknek is telj, s mértékben képes megfelelni, s igy a hasonnemii 
vállalatok veis.-ngés.'t városunk és vidéke területén bízvást felveheti azon 
reményt táplálván, hogy pontos és lelkiismeretes kiszolgálás által nz egész 
körzetben gyártmányaival a piaezot a maga részér, biztosítja.

Eddigi tapasztalataink azt bizonyítják. hogy a t. vevőközönség sike 
r. s működésűnket egész k.-szl. (szükségletén'..k nálunk történendő fedezésével 
támogatja, s ezt továbbra is kérve, vagyunk

tisztelettel
yaifumiliáliii sörfőzde és inalátaanár

1897. junius 17.

4- I-Virnai An,l0l‘ 4 

a „K o s“*hoz  czimzett szállodája 
Sztáray gróf kastélya átellenében

XT a. gr 3T- i Ix á 1y o xi -
Ajánlja kitűnő minőségű valódi hamisítatlan. az 

évi XXXIII. törvényezikk értelmében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utczai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségi! asztali bor 1 liter 42.
. n 54.n n " " ",„60.

Feszt féle Vinnai yyünijy „ 1.00.
Hegyaljai szamorodni » l.;>0.
889-iki „ „ gyógybor „ 200.

Az orvos urak b. figyel ntébe !
Tokaji ásszá gyógybor 1 liter 3.00.

’ „ „ • btto
legf. : „ 5.00
Ménesi veres asszú „ 1.50
Szvrmiai régi szilvórium „ 1.50
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egyez

ségileg olcsóbbak.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomá 
sara hozni, hogy üzletemben állandóan f T i B 8 
csapolásu kőbányai ser, villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható.
Ebéd, vacsora, hideg meieg éte
lek n mip minden szakában é'tlap sze

rinti rendes árak mellett kaphatók.
Az utazó közönség szives figyelmébe ajánlom

újonnan renovált vendégszobáimat.
---  l'iiffan istállók i:n korttinxinrk. --- 17

A helylx-li és vidéki közönség szives tudó 
mására hozom, hogy nálam evőeszközök, tá- 
nyerők, tálak, poharak >tl>.. melyek nagyobb 
vendéglátásokhoz szükségesek, mérsékelt dijja- 
Z.'ísért kölcsön adatnak.

REICH ADOLF
férfi-ruha készítő

Nagy-Mihályon, főuteza 1 
ajánlja n a g y r a k t á r á t a legújabb divata 

FÉRFI-RUHA 
SZÖVETEKBEN.

Legolcsóbb öltönyöket 
■ saját nagy választékú valódi angol ■ 

gy apj uszövetei bői 
készít a legújabb divat után.


